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 2202בקשה לאישור חריג לשנת הנדון : 



–חוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב(,התשנ"גבהתאםלהוראות
נירי,ה9109לשנתארנונהבנושאצוה91.00.00מיוםקרייתגתלאורהחלטתמועצתהעיר,ו0229

 לפנות השינויים לאשר בבקשה הארנונה, המצורףבצו הנספח פי ועל זה במכתבי ,כמפורט
כדלקמן:



 בקשה לאישור העלאה חריגה בארנונה –א' חלק 
 
 

 (102)סיווג עבור נכסים מסוג תעשיה  %20 -העלאת תעריף בבקשה ל .2
 (2022)מעבר לעדכון הכללי לשנת 

 
וזאתמעברלעדכוןהכללילשנת01%-סיווגתעשיהבבמבוקשלהעלותאתהתעריף 9109,

.1.0%בשיעור


הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן:


 –וואהלרשויותמקומיותאחרותהש .א


סמוכות או דומות ברשויות "תעשיה" בסיווג הנוהגים הממוצעים התעריפים בבחינת
לעומתהתעריפיםלאיןשיעורנמצאכיהתעריףהנוהגבעירייתקרייתגתנמוך-אחרות
 .אלובעיריות

 

 .ב בזאת בעיריודגש שונים תעשיה מפעלי ל,כי המפורטות אילו להם,הלןדוגמת אשר
נדרשיםלשלם-אותהפעילותתעשייתיתשבהםמתבצעתברשויותאחרותגםמפעלים

ב הממוקם"מפעלי-סניף"גין אחרת -ברשות משמעותיתעריף באופן לעומתהגבוה
 התעריףהחלבעירקרייתגת.
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 .ג להלן תעריפי של השוואתית "טבלה בתעשיהסיווג המופיעים התאחדות" אתר
 התעשיינים:


9101לשנת9100לשנתהעירייה

%-יחסבלמ"ר₪%-יחסבלמ"ר₪
01119.9701118.87קרייתגת
09081.7900188.87*ירושלים
077000.8011001.11נסציונה
--091011.09ביתשמש
09187.7000081.19אשקלון

027010.11089011.19*לוד
029018.71012011.70פתחתקווה
017017.07077092.17ראשוןלציון

078001.8011007.12רחובות
071000.08011009.11*רמלה


.קרייתגתעירזההלסוציואקונומיבאשכולמסווגותהמסומנותבכוכביתעיריות*


 האמור לאור לעיל, לצמצםהפערים מבקשת אחרותהאהעירייה לעיריות ביחס דירים
ב התעשיה לסיווג התעריף את 01%-ולהעלות זובלבד הכללילשנה לעדכון )מעבר

;בשניםהבאות,אי"ה,תתבקשנההעלאותנוספותעדלהשוואתהתעריףהנוהגהמאושר(
ברשויותאחרות.

 

 "רשת שיווק"  -חדש נפרד סיווג תת  .2
 

נפרד סיווג ליצור מבקשת כלחדשהעירייה המוגדרים היתהנכסים אשר שיווק", "רשת
 בצוהארנונה(.9.9.9.0כלולהב"עסקיםשונים")ס'

   
 002רשתות שיווק שסווגו עד כה גובה תעריף זהה ל -  000 – נפרדסיווג  תת    -    מבוקש 

 ;022 -ו                          

שתות שיווק שסווגו לר 000 , עד להשוואת התעריף לקוד222 –סיווג ביניים  -
 ;022 -ו 001 –עד כה 

 בצו המסים.  2.2.2.2ומחיקת המילים "רשתות שיווק" מסעיף  -


 הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן:


שיווק" .א –"רשת ברשויותבפיעמוהמונח )ארנונה המדינה במשק ההסדרים תקנות
 יםומסחר".רותבהגדרתהמונח"משרד,שי0בסעיף9111–המקומיות(,התשס"ז

 

,ביןהיתר,בטאתהמתםבנפרדנוכחייחודיותסווגועסקיםמסוג"רשתשיווק"ראוישי .ב
ניהולם )בשיטת חלקיתהריכוזית או מלאה לעסקיםםחוסנב(, ביחס הגבוה הכלכלי



  Qiryat Gat Municipality of                          גת                     יתיית קריעיר

 
 לשכת ראש העירייה 

 

 8מתוך  3עמוד 

 

 ואף מקומיים לרבות שאחרים בבכך הואהםהשטח השיווק רשת של הסניף מתנהל
 .אחריםלעסקיםנרחבביחס)אךלאתמיד(בד"כ



במבטהשוואתילרשויותאחרותנמצאכירשויותנוהגותלייחדבצוהארנונהסיווגנפרד .ג
 העיריותהבאות:תוצגנהלרשתותשיווק,כךלמשל


למ"ר₪–9100תעריףלשנתרשתשיווקעירייה

998.11"רשתותשיווק"ביתשאן
"רשתותשיווק,סופרמרקט,טבריה

חנויותכלבו"
021.79-ו912.98

"סופרמרקטים,חנויותכלבו,כרמיאל
רשתותשיווקוכיו"ב"

111.7,922.91,971.02

 

העירקרייתגתהתעריףהחלעלסניפירשתותהשיווק,כיום .ד הואאינואחידובתחומי
רשתות אותהרשתשיווקמשתנהבין סניפיםשל בין על פי מיקומו של -שונותואף

 .העיר תוךהסניף ב


רשתותהשיווקכלעלמנתלמנועאפליהוליצורשוויוןביןתעריפיהארנונההמוטליםעל
אשר,הגדרתסיווגנפרדל"רשתשיווק"תמתבקש-וביןהסניפיםשלאותהרשתבעיר

שתותהשיווקהממוקמותבכלמקוםשהואבתחוםשיפוטהשלהעיר.יחולעלר

 

הנמצאותרשתותשיווקעלהתעריףהחלעלישפיעלאהמבוקשיצוייןכישינויהסיווג .ה
 ;ב'-במרכזמסחריא'ו

ידרוש111סיווגםבקוד–(100-רשתותשיווקבמרכזמסחריד')כיוםמסווגותבאולם,
נוכחמדיניותמשרדהפניםשלאלאשרהעלאהמעברל11.81%-העלאתהתעריףב -;

97%שיהווהתעריףבינייםלהעלאהזמניתשל922–,יתבקשבזאתסיווגביניים97%
בלבד.

 המסווגת שיווק רשת לגבי גם –117כך בסיווג לסווגה ביניים בשלב ,922יתבקש
בלבד.01.12%שמשמעותוהעלאהשל



 .ו המפורטלעיל כל יתבקשלאור יסבזהלאשר ווג רשתשיווק תחומינכסיםמסוג בכל
-ו100-קודבכיום,למעטרשתותשיווקהמסווגות111-שמספרוסיווגחדשתתהעירב

 ;922–שיסווגובסיווגביניים117
בצוהמסים.9.9.9.0ובנוסף,תתבקשמחיקתהמלים"רשתותשיווק"מסעיף
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:הוספתסיווגחדש"רשתשיווק"משמעות


רשת מיקום
השיווק

9100בשנתסיווג לשנתמבוקשסיווג
9109

 שלהשלכה כלכלית
השינויהמבוקש

תעריףלשנתסיווג
כולל9109
עדכון

לשנתסיווג תעריף
כולל9109
למ"ר()₪עדכון

שיעור
שינוי
)%(

תוספת
)אלש"ח(

מרכזמסחריא'
מסחריו מרכז
ב'

,119
109

₪901.19
למ"ר

11901.19111

מרכזמסחרי
ד'

₪012.12100
למ"ר

01197081.91922

19001.12למ"ר₪081.91922072.71117שלובתפולגתת
ידוע101מרכזמסחריג' לא

רשתות על
שיווק



העיר בכל
מרכזים למעט

מסחריים

ידוע110 לא
רשתות על

שיווק



 


 סיווג חדש( – 120) מרכז לוגיסטי ו/או מחסן -סיווג חדש  .0
  

מבוקשלהוסיףהגדרהלצוהארנונה:


ובתנאי  בלבדשטח מבנה שאינו למגורים ומשמש לאחסנה  –ן / מרכז לוגיסטי" "מחס" 
 . " שהינו יחידה עצמאית נפרדת ואינו משרת "עסק סמוך"


הנימוקיםלבקשההינם,כדלקמן:



 .א הצורך מתגבש העיר, בתחומי המתרחשות תמורות נוכח נפרד סיווג וספציפיליצור
שלאבשטחנרחבלרובניםהמאופייומחסניםנכסיםהמהוויםמרכזיםלוגיסטייםו/אל

בגדרם,אינבגדרעסקמסחריממשםאינועלכןמתבצעתבופעילותמסחריתאופיינית
 בגדרמגורים;םאינכמובןשוהעשיית

 

 .ב ובנוסף, הארץהיות דרום בין מרכזית דרכים צמת על ניצבת גת קריית העיר
 למערבי, חלקההמזרחי בין וכן מצלצפונה העירוכן ויה לכביש -7בצמוד בעירמסתמנת
מגמתבנייהשלשטחיאיחסוןנרחבים.

 

יצויין .ג הנאות הגילוי ,למען כי מסווגיםכיום בפועל לוגיסט9בעיר יםבסיווגימרכזים
)שינויסיווגע"פהמופיעבצוהמסיםכיוםאינומחייבאתאישורמשרדהפנים,"תעשיה"

 .המיטביביותרעבורםהואזההמבוקשכאן(אולם,הסיווגהספציפי
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משמעותהשינויהמבוקש:


;701–כמחסן/מרכזלוגיסטיו,יסווג()תעשיה(710-כיוםכיםהמסווג)מחסן/מרכזלוגיסטי

.(07.10%עליהבשיעור)לכאורה,

 
  ה בתעריף ארנונההפחתבקשה לאישור  –חלק ב' 



 הפחתת תעריפים –בצו הארנונה(  2.2)ס'  " מסחרי א' "מרכזשינוי הגדרת  .4
 

בהגדרת" אזור מסחרי א'מבוקששינוי 0.2"המובאבסעיף הארנונה, מחיקתשמהותובצו
סיפאההגדרה:

רח' הזית )למעט גוש החנויות הפנימי(, רח' הרימון, שד' העצמאות בקטע בין פינת וכן :"
רח' המלאכה ועד פינת שד' השופטים, שד'  רח' הרימון לרח' הפרדס, שד' לכיש מפינת

 ."השופטים עד פינת רח' שד' אתרי המקרא
."רח' שד' לכיש מפינת רח' הגפן עד פינת רח' המלאכה"למעט 

("שימחקו הרחובות")להלן: 


 הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן:
 

 .א יפאהגדרתבסיםרחובותהמופיעהשינויהמבוקשעניינובמחיקתכלהתחילהיובהרכי
:מרח'שד'לכישקטעלמעט"מרכזמסחריא'"בצוהארנונהשלעירייתקרייתגתדהיום,

אשרישארמובאלעיל,הצמודלמרכזמסחריא',כמפינתרח'הגפןעדפינתרח'המלאכה,
 .ללאשינוי)כפיהקייםכיום(כלולבו

 

" .ב בזהכי "שימחקורחובותהיובהר מסחרנוספו המקוריתלהגדרת"מרכז א'" בשלהיי
21-שנותה שמשו"הרחובותשימחקו"כדרכינזכרותהעברה.בשנותלפניכןעודואולי

שהיהמרכזההשוקקשלהעירעםהקמתה המקורי, א' גישהמרכזיותלמרכזהמסחרי
 הוקמובהםעסקיםשונים.אזואףעםהתפתחותהבשניםהנ"ל;ו


וליםבורכתוהקמתםשלמרכזיעסקיםובילויגדבחלוףהשנים,עםהתפתחותהעירהמ .ג

מרוחקים(מהמרכזהמסחריהותיק,דוגמתישפרוומובהקיםבאיזוריםאחרים)וחלקם
,ועלאףכימצוייםבמרכזזהובקרבתומוסדותציבורמרכזייםסנטרומרכזעסקיםביג

נראה–לאומידוגמתמשרדיהעירייה,המתנ"סהעירוניוהמוסדלביטוחלשירותהציבור
וקל,כמרכזקניותובילוימבלעדיותואיבדמרכזמסחריא'–המרכזהמסחריהותיקכי

 הוחומר רחובות"איבדו וביליהמשימחקו" ומכמאליום המרכזית הקנייהחשיבותם ח
 ;םשלה


 כך שימחקו" ב"רחובות הפזוריםהעסקים העסקים יתר כמו לעסקים למעשה, הפכו,
 .ביהעיררחאזוריםשוניםבב
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 .ד האמור, ככיוםחרף נותרו ה"רחובותשימחקו" המסתעפים"זנבות" מסחרי א'ממרכז
 .זהמסחריהחלעלמרכזוהםמחויביםבתעריףארנונה


השינוי .ה יבהויםהאמוריםלאור של הנראית הכלכלית "החלשות שימחקו"רחובות

רחביתהעסקיםבכעליתרהנכסיםבהםמתבקשתהשוואתתעריפיהארנונההמוטלתעל
 עיר.ה


נפתחהאשרלרבותזו,ידועהשתשיווקרשלנכסישלצייןכיהשינויהמבוקשלאיחולעל .ו
 שכן הרימון, ברח' הרחוק לעילתזובעבר המבוקש ע"פ שיווק", כ"רשת סווג 9בס'

.בבקשהזו


משמעותהשינויהמבוקש:


ב"רחובות נכסים
שימחקו"

שלמבוקשסיווגשינויסיווגכיום כלכלית השלכה
השינויהמבוקש

תעריףסיווג
 9109לשנת

כוללעדכון

תעריףסיווג
 9109לשנת

כוללעדכון

שיעור
שינוי
)%(

הפחתה
)אלש"ח(

שונים עסקים
א'ב מסחרי מרכז
(9.9.9.0)ס'ב'-ו

₪901.19119
למ"ר



₪017.80110
למ"ר



-010-17.27

שונים עסקים
מסחרי במרכז

(9.9.1א'+ב')

₪012.11919
למ"ר

₪009.91910
למ"ר

-019-91.71%

במרכז מוסדות
)ס' א'+ב' מסחרי

(9.9.0

₪87.17917099.10917
למ"ר

-92-11.17%



 (004)סיווג  מאפיות –א' 4


מחיקתהמלים הגדרתמאפיותע"י כנהמסחרי א'", במרכז"מבוקששינוי על ותיותר
".יותמאפהמילה:"


ואילוהנימוקיםלבקשה:



" .א הגדרת שינוי מרכז מסחרי א'"נוכח מחיקת הע"י בסעיף לעיל כמבוקש 1רחובות
 ;לשונו,עלפיבצוהארנונהלבקשה,מאפיהאחתתימצאללאסיווגמתאים


 סיווג תחולת את המגבילות המלים ימחקו כי מבוקש כן, המאפיה111על מיקום על

א'ב מסחרי מרכז , סיווג עלהמאפיההנ"ל ימשיךלחול בתעריף111וכך שינוי ללאכל
.(עורהעדכוןהכללישיהוספתלמעט)
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 .ב המבוקש ישפיעהשינוי ,לא הידוע, ממילאע"פ הממוקמות בעיר אחרות מאפיות על
.,כמבוארלעילבמרכזמסחריא'ואףלאישפיעעלהתעריףשישולםע"יהמאפיההנ"ל


:ינויהמבוקשמשמעותהש


אשינוילל

 

  )למעט רשת שיווק( ב' –בתעריף לעסקים שונים במרכזים מסחריים א' ו  %20הפחתה של  .1
 (023 -ו 003, 022,  002)סיווגים 


-במרכזיםמסחרייםא'ו(אתהתעריףלעסקיםשונים01%מבוקשלהפחיתבעשרהאחוזים)

;101-ו109,119-וגיםכומסו9.9.9.7-ו9.9.9.0פיםהמפורטיםבסעיב',
)למעןהשוואתהתעריף.(111לנכסיםהמסווגים1.97%-והפחתתתעריףב


 הנימוקיםלבקשההינםכדלקמן:


לעילואשרמחיקתם0הרחובותהמסתעפיםהנזכריםבסעיףלווספונמרכזמסחריא')טרם
תמרכזחייההשוקקהבלעדישלהעירמבוקשתשם(שימשאתהעירמאזהקמתהוהיווהא

נוספים חדשים מרכזיםמסחריים הוקמו בשניםהאחרונות בהמשכה. ואף בראשיתדרכה
;)א'(הותיקהמסחריהמרכזאתבפעילותםהחלישואשר

לעיל.1ראופירוטהנימוקיםבסעיף


  התבקש  נפרדהסיווגם  , אשראינה מתייחסת לרשתות שיווקבסעיף זה יצויין כי הבקשה 
 . 2בסעיף  לעיל       

 2כמובא בסעיף  "רשת שיווק"סיווג נפרד לנבקש כי סעיף זה יאושר בכפוף לאישור תת 
 לבקשה זו.


משמעותהשינויהמבוקש:

;101–ו109,119ב'בסיווגים-במרכזמסחריא'ולעסקיםהתעריףמ01%-הבהפחת
.111כזמסחריא'בסיווגבמרלעסקיםהתעריףמבלבד1.97%-בהפחתה

 

 (220)סיווג  -הפחתת תעריף ל"אולמות תרבות פנאי )נוער וספורט("  .6


 )נוערוספורט( למ"ר₪17כךשיעמודעלמבוקשתהפחתתהתעריףלאולמותתרבותפנאי
מהמטרהראשון.


הנימוקיםלבקשה:ואילו


:התעריףבעירגבוהלרשויותאחרותתיהשוואבהיבטה
למ"ר.₪018.21למ"רוכלמ"רנוסף₪011.77–מ"ר011הנוהגבקרייתגתהוא:עדהתעריף

למ"ר;₪79.87התעריףבגיןסיווגזההואעירייתלודב
למ"ר;₪71.17התעריףבגיןסיווגזההואעירייתרמלהב

;81.11מ"ר711מעלל21.81מ"ר711עדהתעריףבגיןסיווגזההואראשוןלציוןבעיריית



  Qiryat Gat Municipality of                          גת                     יתיית קריעיר

 
 לשכת ראש העירייה 

 

 8מתוך  8עמוד 

 

למ"ר;₪17.01–התעריףבגיןסיווגזההואאשקלוןבעיריית
למ"ר;₪79.01–התעריףבגיןסיווגזההואבעירייתביתשמש


 "אולמות תרבות פנאי התעריףבגיןסיווגמבוקשתהפחתתבהיבטההשוואתיהאמורלעיל,

 .)נוער וספורט("


 יווג חדש(ס – 021) מוקד שירות טלפוני –סיווג חדש תת  .3
  

₪.79.71תעריף–תתסיווגחדשלמוקדשירותטלפונימבוקשלהוסיף


כיום,לאידועעלמוקדישירותטלפוניבעיר;
בתחומיהעיר.אועסקיםקיימיםעלכן,לאיהאבאישורהבקשהכדילהשפיעעלנכסים

 

מהמב .8 הנובעות הכלכליות וההשלכות הנתונים את המבהירה טבלה לעילמצ"ב ע"פוקש ,
 .הנתוניםהידועיםכיוםבמערכתהעירונית

 

נוספ .2 הבהרה ו/או שאלה לרשותכםבכל סעיפיהותהדרושותהננו על בחינתהבקשה למען
 ואישורה.





בכבודרב,





____________________________________
עירייהראשהעירייההיועץהמשפטיל




 

  אישור היועץ המשפטי לעירייה



תקנותהרלוונטים.להרינילאשרכיהבקשהמוגשתבהתאםלחוקו




______________________
היועץהמשפטילעירייה

 


